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Cem YÜCESOY(*)_ 

Özet: Parasetamol ve klorzoksazonun birarada tayini için ikinci türev 
UV-spektrofotometrisine dayanan bir yöntem geliştirilmiştir. ikinci türev 
egrisinin 270.8 ve 278.9 nm'deki absorbansları ile parasetamol ve 
klorzoksazonun konsantrasyon/arı arasında lineer bir ilişki vardır. Yöntemin 
bagıl standart sapma cinsinden hassasiyeti parasetamol için% 0.83, k/orzoksazon 
için % 0.39'dur. Standart ilavesi yönteminde her iki etken madde için geriye 
kazanım sırası ile % 99.4 ve 99.6'dır. 

Simultaneous Determination of Paracetamol and 
Chlorzoxazone by Second Derivative 

UV-Spectrophotometry 
Summary: For the simultaneous determination of paracetamol and 

ch/orıoxaıone, a method based on second derivative UV-spectrophotometry is 
developed. The absorbance of the second derivative spectra at 270.8 and 278.9 nm 
were in lineer relationship with the concentration of paracetamol and 
ch/orıoxaıone, respective/y. The precision of the method, expressed in RSD, is 
0.83 % and 0.39 % and by standard addition method, the mean percentage 
recoveries are 99.4 % and 99.6 % far paracetamol and chlorzoxaıone, 
respectively. 

Key words: Paracetamol, chlorzoxazone, second derivative spectrophotometry, 
drug formu/ation ana/ysis. 
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parasetamol ve 500 µg/ml klorzoksa
zon içerir). Tayin için bu çözeltiden 
2.0 mi alınır ve distile su ile 100 
ml'ye tamamlanır. P- ve K- standart 
çözeltileri için verilen şartlarda ölçüm 

/ 
yapılır. 

BULGULAR ve TARTIŞMA 

· Şekil 1 'den görüldüğü gibi parase-
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diğinden (absorpsiyon eğrisi X
eksenini kesmektedir) bu noktalarda 
okunan absorbanslar sadece klorzoksa
zondan ileri gelmektedir (Şekil 2). Fa

kat 235.6 nm ve 257.6 nm'de okunan 
absorbansların düşük olması; ayrıca 

kullanılan spektrofotometrenin dalga

boyu tekraredilebilirliğinin ± 0.1 nm 
olmasından dolayı klorzoksazon spck-

""'""- \ \\ .>c\_'\b 
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Şekil 1: a) Parasetamolun (12 µg/ml), 

20.ü<MM/OIIJ.) 
Nf·1 

328. 8 

b) Klorzoksazonun (10 µg/ml) O. derece absorpsiyon spcktrumları 

tamol ve klorzÖksazon, O. derece 
spektrumlannda hemen hemen aynı 
dalga boylan arasında absorpsiyon yap
maktadırlar. Her iki maddenin ikinci 
türev spektrumlannda ise 235.6 nm ve 
270.8 nm'de klorzoksazon absorpsiyon 
vermediğinden (absorpsiyon eğrisi X
eksenini kesmektedir) bu noktalarda 
okunan absorbanslar sadece paraseta
molden; 257.6 nm ve 278.9 nm'de ise 
parasetamol absorpsiyon verme-

trumunun X-eksenini dike yakın bir 
açı ile kestiği 235.6 nm'de ölçüm ha
talarının yüksek olması, tayinlerde 
270.8 nm ve 278.9 nm'de ölçülen ab
sorbansların tercih edilmesine neden 
olmuştur. Standart çözeltilcrdcn yarar
lanarak bu dalgaboylarında okunan 
ikinci türev absorbanslann~n konsan
trasyona karşı grafiğe geçirilmesi ile 
parasetamol için incelenen 3-24 µg/rnl 
aralığında y;5.34x-0.24 (r=0.99997); 
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Şekil 2: a) Parasetamolun (12 µg/ml), 

b) Klorzoksazonun (10 µg/ml) ikinci türev spektrumları 

klorzoksazon için incelenen 2.5-20 µg/ 
mi aralığında y=l2.12x+2.3 l 
(r=0.99998) kalibrasyon eşitlikleri elde 
edilmiştir. 

Haztrlanan standart kanşım çözel

tileri ile yapılan analizlerde, paraseta
mol ve klorzoksazondan herhangi biri

nin miktarının ticari müstahzarlarda 
bulunan oranlarına (300:250) göre 

%50 artırılması halinde, miktar tayini 

sonuçlarında anlamlı bir hata meydana 
gelmediği gözlenmiştir (Tablo !). 

Müstahzar imaliitı esnasında etken 

maddeler karıştırılırken daha büyük 

oranlarda hata yaptlamayacağı varsayı
larak etken madde miktarlan %50'den 

fazla artırılmamıştır. 
Ölçüm çözcltilcrinin incelendikleri 

20 saat boyunca stabil kalmalan yön

temin bir avanlajt olarak değerlendiril
miştir. 

Tablo 2a ve 2b'de bir piyasa pre

paratının değişik serilerinde yaprlan 

miktar tayinlerinde elde edilen sonuçlar 
görülmektedir. Metodun hassasiyeti 

(bağıl standart sapma olarak) paraseta
mol ve klorzoksazon için sırası ile 
%0.83 ve %0.39'dur. Numuneye ilave 
edilen standart maddelerin geriye ka

zanımı ise %99.4 ve %99.6'dır. 

SONUÇ 

Geliştirilen ikinci türev spektrofo

tometrik yöntemin tekraredilebilir ve 

güvenilir sonuçlar vermesi, yöntemin 
piyasada bulunan kombine preparat
ların analizine uygulanabileceğini, her 

iki maddenin tayininde de ortamda bu
lunan boya, talk, laktoz, magnezyum 

stearat gibi yardımcı maddelerin 

sonuçları etkilemediğini göstermek

tedir. 
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Tablo 1: Parasetamol ve Klorzoksazonun Standart Karışımlarında Tayin Sonuçlan 

Alman (mg) Bulunan (%) Alınan (mg) 
Parasetamol Klorzoksazon Parasetamol Klorzoksazon Parasetamol 

300 o 100.4 250 o 
300' 250' 99.6 250' 300' 
300 281.3 100.8 250 337.5 
300 312.5 100.8 250 375 
300 375 100.4 250 450 

Ortalama 100.4 

* Analiz edilen ticari müstahzardaki parasetamol-klorzoksazon miktarı 
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Talı lo 2a: Paraseıamol İçin Ticari Müstahzarlarda Yapılan Tayinlerin 
Sonuçlan 

PARASETAMOL 

Etikette yazılı Bulunan İlave edilen Bulunan 

olan (mg) (mg) (mg) % 

300 298.1 75 99.0 

300 298.1 75 99.0 

300 295.8 75 99.0 

300 298.l 150 101.0 

300 295.8 150 99.4 

300 302.8 150 97.9 

300 298.! 225 98.6 

300 300.5 225 100.7 

300 298.1 225 "99.6 

" 300 302.8 225 99.6 

Ortalama 298.8 99.4 

Standar1 sapma 2.48 0.92 

%bağıl stan.sapma 0.83 0.92 

Talılo 2b: Klorzoksazon lçin Ticari Müstahzarl,.;da Yapılan Tayinlerin 

Sonuçlan 
KLORZOKSAZON 

Etikette yazılı Bulunan İlave edilen Bulunan 

olaıı (mg) (mg) (mg) % 

250 247.4 62.5 99.0 

250 247.4 62.5 100.6 

250 246.4 62.5 97.4 

250 248.4 125 100.4 

250 248.4 125 98.7 

250 249.4 125 100.4 

250 248.4 187.5 99.7 

250 247.4 187.5 99.7 

250 247.4. 187.5 99.2 

250 249.4 187.5 100.8 

Ortalama 248.0. ' 99.6 

Standart sapma 0.97 1.05 

%bağıl starı.sapma 0.39 1.05 
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